Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.6.2019

Názov materiálu: NÁVRH NA VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
NA NÁJOM ČASTI VÝHRADNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
MESTA PIEŠŤANY
NÁVRH PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
NA NÁJOM ČASTI VÝHRADNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
MESTA PIEŠŤANY
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
Prílohy podmienok obchodnej verejnej súťaže
- Návrh nájomnej zmluvy
- Zoznam č. 1 a č. 2
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na nájom časti „Výhradného informačného systému Mesta
Piešťany“ v kat. území Mesta Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany,
špecifikovaného v Zozname č. 1 „Výhradného informačného systému
mesta Piešťany“, spôsobom ako prevod vlastníctva majetku Mesta
Piešťany obchodnou verejnou súťažou v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov ust. § 9a ods.1 písm. a) a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.a)
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti
„Výhradného informačného systému Mesta Piešťany“ v kat. území
Mesta Piešťany vo vlastníctve Mesta Piešťany, špecifikovaného
v Zozname č. 1 „Výhradného informačného systému mesta Piešťany“
1. so zložením finančnej zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR
2. bez zloženia finančnej zábezpeky,
s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude
najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálna výška ročného
nájomného je stanovená vo výške 13 300,00 EUR
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

0

C/ Návrh na poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov
komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
D/ Návrh na odňatie hnuteľného majetku - časti „Výhradného
informačného systému Mesta Piešťany“ označeného v Zozname č. 1
obchodnej verejnej súťaže, vo vlastníctve Mesta Piešťany zo správy
Služieb mesta Piešťany, p.o., ktorý bude predmetom nájomnej zmluvy
uzavretej s víťazom verejnej obchodnej súťaže
-

schváliť
schváliť

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, Odd. právnych a klientskych služieb MsÚ Piešťany
Valéria Heribanová, Odd. stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ Piešťany
Predkladá : RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany
Dátum spracovania: 5.6.2019
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom Výhradného informačného systému Mesta Piešťany. Časť
tohto informačného systému uvedeného v Zozname č. 1 má Mesto Piešťany zámer prenajať
obchodnou verejnou súťažou.
Predmet obchodnej verejnej súťaže pozostáva celkovo z 84 kusov prvkov, ktorý tvoria 1 kus
rotunda, 82 kusov citylightov, 1 kus citylight SLIM TOMEM. Celkový počet prenajímaných
informačných plôch je 173. V uvedenom počte prenajímaných plôch sa nachádzajú aj
informačné plochy citylightov vyhradených pre využívanie Mestom Piešťany – Zoznam č. 2.
Citylight pozostáva z dvoch informačných plôch, rotunda pozostáva z troch informačných
plôch a Citylight SLIM TOTEM pozostáva so šiestich informačných plôch.
Účelom nájmu má byť využívanie predmetu nájmu nájomcom na komerčné účely
s povinnosťou nájomcu podľa požiadaviek Mesta Piešťany umiestňovať na plochy citylightov
vyhradených na užívanie Mestom Piešťany, ktorých je 56, plagáty, informácie a iné
materiály.
Dňa 31.12.2018 bol ukončený nájom so spoločnosťou INFO PLAGÁT, s.r.o., ktorá mala časť
Výhradného informačného systému mesta Piešťany v nájme.
Ročný nájom predstavoval 13 277, 56 EUR.
Mesto Piešťany za účelom ďalšieho využívania MIS ako aj na skutočnosť, že
o prevádzkovanie MIS prejavilo záujem viacero spoločností, vypracovalo návrh na
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom časti MIS a návrh podmienok obchodnej
verejnej súťaže.
V podmienkach obchodnej verejnej súťaže nie je stanovená doba nájmu ani výpovedná
lehota. Doba nájmu môže byť určená buď ako doba neurčitá alebo doba určitá, s tým, že aj
pri dobe určitej môže byť dohodnutá výpovedná lehota.
V podmienkach v Čl. 3/ je navrhované aj zloženie finančnej zábezpeky, ktorej výšku, pokiaľ
bude schválené zloženie zábezpeky, určí mestské zastupiteľstvo.
Ako kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy
je v podmienkach navrhované najvyššie ponúknuté ročné nájomné. Zároveň je navrhnuté
znenie minimálneho ročného nájomného, ktoré je navrhnuté zaokrúhlene vo výške ročného
nájomného, ktoré platil posledný nájomca Mestu Piešťany.
V podmienkach obchodnej verejnej súťaže, je aj možnosť Mesta Piešťany ako vyhlasovateľa
odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu a zrušenie súťaže.
V návrhu na uznesenie pod písm. D/ je návrh na odňatie správy Výhradného informačného
systému, ktorý bude predmetom nájomnej zmluvy uzavretej s víťazom verejnej obchodnej
súťaže.
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MESTO PIEŠŤANY
vyhlasuje podľa ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy
na nájom hnuteľností „Mestského informačného systému“ (ďalej len ako „MIS“) na území
Mesta Piešťany, kat. územie Piešťany za podmienok nižšie uvedených, schválených
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. /2019 zo dňa
2019

Vyhlasovateľ : Mesto Piešťany
Zast.: Mgr. Peter Jančovič, primátor mesta
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO: 612 031
DIČ: 2020537893
Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Čl. 1./ Predmet nájmu na základe obchodnej verejnej súťaže:
1. Nájom prvkov hnuteľného majetku „Výhradného informačného systému Mesta Piešťany„
(ďalej len ako „MIS“) kat. územie Piešťany, uvedených v Zozname č. 1 prvkov „Výhradného
informačného systému mesta Piešťany“, ktorý pozostáva celkovo z 84 kusov prvkov, ktorý
tvoria 1 rotunda, 82 kusov citylightov, 1 kus citylight SLIM TOTEM). Celkový počet
prenajímaných informačných plôch je v počte 173. V uvedenom počte prenajímaných
informačných plôch sa nachádzajú aj informačné plochy citylightov vyhradené pre potreby
Mesta Piešťany, ktoré sú uvedené v Zozname č. 2 informačných plôch.
Zoznam č.1 a Zoznam č.2 sú neoddeliteľnými prílohami týchto podmienok.
Pozn.: Citylight pozostáva z dvoch informačných plôch.
Rotunda pozostáva z troch informačných plôch.
Citylight SLIM TOTEM pozostáva zo šiestich informačných plôch
Čl.2./ Účel využitia predmetu nájmu:
Užívanie predmetu nájmu v súlade s nájomnou zmluvou, ktorá je nedeliteľnou súčasťou
podmienok obchodnej verejnej súťaže t.j. na komerčné účely a na umiestňovanie plagátov
na plochách citylightov vyhradených pre využitie Mestom Piešťany.
Čl.3./ Doba nájmu: ................. so ................... výpovednou lehotou
Čl.4./ Obsah návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá :
a) presné označenie súťažiaceho ako nájomcu:
- fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
0

dátum narodenia,
- právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ : obchodné meno, sídlo, IČO,
DIČ,údaj o zápise v obchodnom registri alebo v inom registri, meno a priezvisko
osoby
(osôb) oprávnenej konať v mene súťažiaceho,
b) predmet nájmu (predmet nájmu je ponúkaný ako celok, tak, ako je uvedené v Čl. 1/ týchto
podmienok)
c) číselné aj slovné vyjadrenie navrhovanej výšky ročného nájomného,
d) návrh musí byť datovaný, podpísaný fyzickou osobou, u právnických osôb a fyzických
osôb podnikateľov podpísaný osobou (osobami) oprávnenou (oprávnenými ) konať v
mene súťažiaceho s vyznačením odtlačku pečiatky u podnikateľov
e) číslo účtu súťažiaceho
Neoddeliteľnou súčasťou návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy musí byť:
-

-

originál dokladu o zložení finančnej zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR podľa Čl. 5.
bod 1/ na účet vyhlasovateľa, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý,
originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie starší
ako tri mesiace ( predloží právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ),z ktorého je
zrejmé, že uchádzač ako subjekt práva má v predmete podnikania aj oprávnenie na
poskytovanie služieb, resp. výkon činnosti podľa tejto OVS
čestné prehlásenie súťažiaceho, že má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi, že nie je v súdnom spore s vyhlasovateľom
vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi,
vrátane návrhu nájomnej zmluvy
písomný súhlas fyzickej osoby so spracovaním a zverejnením svojich osobných
údajov v súvislosti s úkonmi a konaniami súvisiacimi s obchodnou verejnou súťažou
originál resp., overenú kópiu vyjadrenia príslušného súdu, že sa proti uchádzačovi
nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, resp. exekučné konanie, nie staršie
ako tri mesiace
originál resp., overenú kópiu vyjadrenia príslušného súdu, že uchádzač nie je
v likvidácii, nie staršie ako tri mesiace
originál resp., overenú kópiu potvrdenia príslušného daňového úradu, že navrhovateľ
nemá daňové nedoplatky, nie staršie ako tri mesiace
čestné prehlásenie, že súťažiaci nie je sporovou stranou v súdnom spore s Mestom
Piešťany

Čl.5./ Spôsob a termín predkladania návrhov zmlúv:
1. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku. Ak sú doklady,
ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
2. Písomné súťažné návrhy spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu je potrebné doručiť na adresu „ Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany,
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany “ alebo osobne do podateľne Mestského úradu
Piešťany, Nám. SNP č. 3, Piešťany, v zalepenej obálke a s výrazným označením „ Súťaž:
Mestský informačný systém“ s označením „ Neotvárať !“ .
Lehota na predkladanie návrhov sa končí dňa ......... 2019 (v posledný deň lehoty do
.......... hod.). Pri súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum a čas
prijatia v podateľni Mestského úradu Piešťany.
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3. Súťažiaci je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú
adresu.
4. Súťažiaci môže predložený návrh na uzavretie nájomnej zmluvy odvolať iba do ukončenia
lehoty pre predkladanie návrhov.
5. Súťažiaci môže meniť, dopĺňať a opravovať predložený návrh iba do ukončenia lehoty pre
predkladanie návrhov.
6. Súťažiaci môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá súťažiaci viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Na súťažné návrhy doručené vyhlasovateľovi po termíne uvedenom v Čl. 4 bod. 2/ sa
neprihliada a takýto návrh nebude do súťaže zaradený.
Čl.6./ Finančná zábezpeka:
1. Finančnú zábezpeku vo výške ........... eur (slovom
eur)
zloží súťažiaci ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa č. ú.: SK51 5600 0000 0052 0437
4023 vedeného v Prima banke Slovensko, a.s. variabilný symbol: u podnikateľov IČO
súťažiaceho, u fyzickej osoby rodné číslo súťažiaceho.
2. Nevybraným súťažiacim bude finančná zábezpeka vrátane vzniknutých úrokov vrátená po
termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do 10- tich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia výsledku súťaže. Výška vzniknutých úrokov za určené obdobie
bude vyčíslená Prima bankou a.s..
3. Víťazovi súťaže bude zaplatená finančná zábezpeka započítaná do nájmu za prvý
príslušný kalendárny rok užívania predmetu súťaže. Zvyšnú ročnú časť nájmu za prvý
príslušný kalendárny rok (rozdiel medzi ročným nájmom vybraného návrhu a zloženou
finančnou zábezpekou ) uhradí nájomca najneskôr do 30 dní od podpísania nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami, ktorú bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30
dní od doručenia oznámenia o schválení výsledku súťaže mestským zastupiteľstvom.
Vzniknuté úroky zo zaplatenej finančnej zábezpeky vyhlasovateľ vráti víťazovi súťaže do
10-tich pracovných dní po obdržaní ročného nájomného za prvý rok užívania na účet
vyhlasovateľa. Výška vzniknutých úrokov za určené obdobie bude vyčíslená Prima bankou
a.s..
4. Víťazovi sa zložená finančná zábezpeka nevráti-prepadne v prospech vyhlasovateľa
súťaže v prípade, ak víťaz súťaže odstúpi resp. neuzavrie nájomnú zmluvu z dôvodu
výlučne na jeho strane, alebo ak vyhlasovateľovi neuhradí nesplatenú výšku nájmu
v zmysle bodu 3. tohto článku najneskôr do 30 dní od podpísania nájomnej zmluvy
oboma zmluvnými stranami.
Čl.7./ Vyhodnotenie návrhov, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
1. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie nájomnej
zmluvy je najvyššie ponúknuté ročné nájomné, pričom minimálna výška ročného
nájomného je stanovená vo výške 13 300,00 EUR.
Pri rovnosti ponúkanej výšky ročného nájmu je rozhodujúci dátum a čas doručenia návrhu.
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2. Návrh doručený po stanovenom termíne, ako aj návrh v ktorom nebude splnená niektorá
z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.
3. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude predmet súťaže
ponúknutý do nájmu záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
4. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odoslaným najneskôr do 15 dní od schválenia výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom
Mesta Piešťany.
Čl.8./ Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu
b) súťaž zrušiť
Čl.9./ Ostatné podmienky:
1.Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
2.Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý
v súťaži zvíťazil.
Čl.10./ Ohliadka nehnuteľnosti:
Predmet nájmu si možno ohliadnuť dňa ......... s tým, že súťažiaci tri dni vopred potvrdí svoju
účasť mailom alebo telefonicky s pani Heribanovou – Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta Mestského úradu Piešťany, tel.č. 033/7765473, mail. adresa:
valeria.heribanova@piestany.sk.

Mgr. Peter Jančovič, PhD
Primátor mesta Piešťany
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Nájomná zmluva č.
uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov
(ďalej len ako „Zmluva“

I. Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Zast.: Mgr. Peter Jančovič, PhD, primátor mesta
IČO: 612 031
Bank. spojenie: SK87 0200 0000 0000 3402 8212

Nájomca:

......................................

II. Predmet nájmu
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku mesta –
Výhradného
Informačného systému Mesta Piešťany (ďalej len ako „MIS“) v jednotlivých lokalitách v kat.
území Mesta Piešťany.
2. Touto Zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu časť Výhradného
Informačného systému Mesta Piešťany špecifikovaného v Zozname č. 1 „Výhradného
informačného systému mesta Piešťany“ , ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej
len „predmet nájmu“) ako Príloha č. 1.
3. Predmet nájmu pozostáva celkovo z 84 kusov prvkov, ktorý tvoria 1 kus rotunda, 82 kusov
citylightov, 1 kus citylight SLIM TOTEM. Celkový počet prenajímaných informačných plôch je
v počte 173. V uvedenom počte prenajímaných informačných plôch sa nachádzajú
informačné plochy citylightov vyhradené pre potreby Mesta Piešťany, ktoré sú uvedené
v „Zozname č. 2 informačných plôch citylightov vyhradených pre potreby Mesta Piešťany“,
ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2.
4. Prenajímateľ vyhlasuje, že vlastnícke právo k majetku uvedenému v Čl. I. v ods.1 Zmluvy
nie je nijako obmedzené.
5.. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do nájmu ako víťazovi obchodnej verejnej súťaže
predmet nájmu špecifikovaný v Čl. 1 ods. 3, ktorý bol predmetom obchodnej verejnej súťaže
vyhlásenej prenajímateľom a nájomca tento predmet nájmu do nájmu preberá a to dňom
nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
6. Nájomca vyhlasuje, že predmet nájmu pozná z fyzickej obhliadky, preberá predmet nájmu
v stave, v akom sa nachádza v súčasnosti. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu
v súlade s touto Zmluvou, riadne a včas uhrádzať prenajímateľovi dohodnutú odplatu, ako aj
plniť ostatné zmluvné záväzky.
III. Účel nájmu
1. Dohodnutým účelom v zmysle Zmluvy je prevádzkovanie MIS nájomcom, a to za
podmienok dojednaných v Zmluve.

IV. Doba nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na dobu určitú a to do ........... .
V. Nájomné a spôsob úhrady nájomného
1. Nájomné za užívanie predmetu nájmu je stanovené v súlade s Uznesením Mestského
zastupiteľstva Mesta Piešťany č....... zo dňa ...... vo výške .......... EUR ročne (slovom
.....................EUR ............................ ročne).
2. V nájomnom nie je zahrnutá úhrada za odber elektrickej energie, ktorú je nájomca
povinný hradiť priamo správcovi a to Službám mesta Piešťany, p.o., nakoľko tieto citylighty
sú napojené na sieť verejného osvetlenia v správe Služieb mesta Piešťany, p.o., okrem
odberu elektrickej energie do citylightu umiestneného pred budovou Mestského úradu
Piešťany na Nám. č. 3, Piešťany.
Odber elektrickej energie do citylightu nachádzajúcom sa pred budovou Mestského úradu
Piešťany je nájomca povinný uhrádzať Mestu Piešťany na základe vyúčtovacej faktúry
zaslanej prenajímateľom nájomcovi za odber elektrickej energie za predchádzajúci
kalendárny rok v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, nakoľko tento je napojený na odber
el. energie z budovy Mestského úradu Piešťany.
Citylight umiestnený pri parkovisku pred poliklinikou ul. Rekreačná (označený ako č. 59
v priloženom Zozname č.1) a citylight umiestnený pre hotelom Park Nábr. I.Krasku
(označený ako č. 31 pri priloženom Zozname č. 1) sú bez osvetlenia, t.j. nie je do nich
dodávaná elektrická energia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný platiť nájomné prenajímateľovi
každoročne vždy k 30.6. príslušného roka užívania predmetu nájmu, bez predchádzajúceho
písomného vyzvania prenajímateľom a to prevodom v prospech bankového účtu
prenajímateľa, ktorý je uvedený v Čl. 1 Zmluvy s uvedením variabilného symbolu, ktorým je
číslo Zmluvy. Včasným zaplatením sa pritom rozumie pripísanie celej sumy nájomného
uvedeného v Čl. V. ods. 1/ na účet prenajímateľa.
4. V prípade, že nájomca bude v omeškaní s úhradou nájomného je povinný zaplatiť
prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške v zmysle platných právnych predpisov. Tým nie
je dotknutá jeho povinnosť zaplatiť prenajímateľovi dlžné nájomné.
5. Za rok 2019 zaplatí nájomca prenajímateľovi na účet uvedený v Čl. 1 alikvotnú časť
nájomného za obdobie od účinnosti Zmluvy do 31.12.2019 zníženú o zaplatenú zábezpeku.
Výška nájmu podľa tohto odseku bude nájomcovi prenajímateľom písomne oznámená do 15
dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
VI. Podmienky užívania predmetu nájmu
1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania na základe
písomného protokolu.
2. Nájomca je povinný na vlastné náklady repasovať prevzaté poškodené citylighty tak, aby
tieto boli plne prevádzky schopné.
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3. Nájomca sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto Zmluvy riadne sa starať o predmet
nájmu, na vlastné náklady zabezpečovať celoročnú údržbu, opravy, čistotu, funkčnosť
predmetu nájmu v plnom rozsahu, vrátane všetkých súvisiacich činností a likvidácie odpadu,
ktorý vznikne v súvislosti s prevádzkovaním MIS, zabezpečiť, aby predmet nájmu bol v stave
zodpovedajúcom podmienkam potrebným k riadnemu a bezpečnému plneniu účelu, na ktorý
bol určený a pravidelne jeho informačné plochy obsahovo aktualizovať. Opravy na predmete
nájmu musí vykonať tak, aby nedošlo k zmene celkového vzhľadu citylightov.
4. Nájomca je zodpovedný za elektrickú inštaláciu jednotlivých citylightov, vrátane prívodu
(bodu napojenia) zo stĺpov verejného osvetlenia, ďalej je povinný zabezpečovať pravidelné
odborné prehliadky a odborné skúšky od elektrickej inštalácie vrátane prívodu (bodu
napojenia) do jednotlivých citylightov, nahlásiť správcovi zásah do elektrickej časti citylightov
(oprava, údržba – z dôvodu bezpečnosti v sieti VO) a tiež zabezpečiť, aby el. zariadenia
nevykazovali jalový výkon.
5. V prípade poškodenia predmetu nájmu je nájomca povinný poškodenie odstrániť do 10
dní odo dňa zistenia vzniku poškodenia. V nevyhnutných prípadoch riešiť odpojenie od
miesta napojenia so správcom VO.
6. Iné zmeny resp. úpravy na predmete nájmu, ako tie, ktoré sú dojednané v tomto článku
zmluvy je nájomca oprávnený vykonať len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa a to
formou dodatku k Zmluve schváleným Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany.
7. Nájomca je oprávnený predmet nájmu komerčne využívať v súlade so svojím oprávnením
na výkon činností, s výnimkou plôch vyhradených pre potreby prenajímateľa, v počte 56
plôch, uvedených v Zozname č. 2 informačných plôch citylightov vyhradených pre potreby
Mesta Piešťany.
Za účelom komerčného využívania je nájomca oprávnený uzatvárať zmluvy o využití
informačnej plochy s inými fyzickými a právnickými osobami. Nájomca zodpovedá za súlad
obsahu, ako aj grafického stvárnenia komerčne využívaných plôch so všeobecne záväznými
predpismi a platnou legislatívou.
8. Nájomca je povinný na informačné plochy uvedené v Zozname č. 2 umiestňovať plagáty,
informácie alebo zobrazenia podľa požiadaviek prenajímateľa.
9. Nájomca na informačnej ploche vylúči propagovanie násilia, fašizmu, pornografie, rasizmu
a ďalej výrobkov zakázaných legislatívou.

VII. Skončenie nájmu
1. Zmluvný vzťah je možné ukončiť nasledovne:
a/ Písomnou dohodou zmluvných strán.
b/ Písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu, pričom výpovedná lehota je
................ a začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúcim po jej doručení druhej
zmluvnej strane.
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c/ Písomným odstúpením od Zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v znení nesk. predpisov. V prípade odstúpenia Zmluva zaniká dňom doručenia
odstúpenia druhej zmluvnej strane.
2. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v stave
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a na základe písomného protokolu po
predchádzajúcom fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu za účasti oprávnených
zástupcov zmluvných strán najneskôr do 10 dní po ukončení nájmu. V prípade, že pri
odovzdaní predmetu nájmu, bude zistené poškodenie predmetu nájmu, ktoré nebude
zodpovedať stavu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie predmetu nájmu, nájomca bude
povinný predmet nájmu opraviť na vlastné náklady do 10 dní od zistenia poškodenia.
VIII. Ostatné dojednania
1.Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy nemôže nájomca postúpiť alebo previesť na tretiu osobu.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov.
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve môžu byť uzatvorené len po vzájomnej dohode
zmluvných strán vo forme vzostupne číslovaných písomných dodatkov.
3. Akákoľvek písomnosť doručovaná druhej zmluvnej strane na základe a v súvislosti
s týmto zmluvným vzťahom sa považuje za doručenú, ak bola adresovaná druhej zmluvnej
strane na adresu uvedenú v Čl. 1 tejto Zmluvy alebo na adresu sídla zmluvnej strany
uvedenú v príslušnom registri, bez ohľadu na to, či adresát písomnosť prevzal, prípadne jej
prevzatie odmietol.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom Zmluvu vlastnoručne podpísali oprávnení
zástupcovia zmluvných strán.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy uvedené v tejto Zmluve ako Príloha
č.1 a Príloha č.2.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa v zmysle ust. § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov.
7. Spôsob prenájmu majetku predmetu nájmu tejto Zmluvy formou obchodnej verejnej
súťaže v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm.a/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov a jej podmienky boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany č. ................ dňa ....................... .
8. Uzatvorenie tejto Zmluvy s víťazom obchodnej verejnej súťaže bolo schválené
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. ......... dňa ......... .
9. Zmluva je vyhotovená v štyroch právne rovnocenných vyhotoveniach, každý s povahou
originálu, z ktorých tri vyhotovenia sú pre prenajímateľa a jedno vyhotovenie pre nájomcu.
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V Piešťanoch, dňa

V .........................., dňa

Prenajímateľ:

Nájomca:

Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD
Primátor mesta Piešťany

..........................................
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Zoznam č. 1 prvkov „Výhradného informačného systému mesta Piešťany“ na prenájom

Rotunda 6S:
označenie
lokalita
počet
R Križovatka ulíc Winterova/Nálepkova.............................................................................1 ks
= 3 veľké plochy
Citylighty:
označenie
lokalita
počet
1. A. Dubčeka (MsKs)..........................................................................................................1 ks
2. A. Hlinku (pri fontáne v blízkosti autob. stanice)............................................................1 ks
3. A. Hlinku (prvý prístrešok MHD od autob. stanice, pravá strana v smere do centra).....1 ks
4. A. Hlinku (druhý prístrešok MHD od autob. stanice, pravá strana v smere do centra)...1 ks
5. A. Hlinku (v zelenom páse pri miestnej komunikácii, úsek od svetelnej križovatky
s ul. Žilinskou po OD PRIOR, pravá strana v smere do centra).....................1 ks
6. A. Hlinku (úsek medzi OD PRIOR a ul. Palárikovou)....................................................1 ks
7. A. Trajan (odbočka na parkovisko KAUFLAND
v poradí prvý city smerom do sídliska)............................................................1 ks
8. A. Trajan (odbočka na parkovisko KAUFLAND
v poradí druhý city smerom do sídliska)...........................................................1 ks
9. A. Trajan (prístrešok MHD).............................................................................................1 ks
10. Bratislavská (v zeleni pri sídlisku JUH)...........................................................................1 ks
11. Beethovenova (pri vstupe do výstavnej siete Kultúrno spoločenského centra)...............1 ks
12. Beethovenova (pri vstupe do kina Kultúrno spoločenského centra)................................1 ks
13. Beethovenova (pri vstupe do kina Kultúrno spoločenského centra)................................1 ks
14. Dopravná (v rámci prístrešku MHD pri železn. stanici)..................................................1 ks
15. Dopravná (v rámci prístrešku MHD pri železn. stanici)..................................................1 ks
16. E. Belluša (v stredovom zelenom páse komunikácie)......................................................1 ks
17. E. Belluša (prístrešok MHD)............................................................................................1 ks
18. E. Belluša (prístrešok MHD)............................................................................................1 ks
19. Hlboká (pri odbočke z Komenského smerom k zimnému štadiónu)................................1 ks
20. Hlboká (zastávka MHD, pravá strana v smere do centra)................................................1 ks
21. Krajinská (prístrešok MHD,
pravá strana smerom do centra pri sídlisku JUH)............................................1 ks
22. Krajinská (pravá strana smerom do centra - vo svahu - sídlisko JUH.............................1 ks
23. Krajinská (pravá strana smerom do centra, v úseku medzi odbočkou na ul. Dlhú
a odbočkou na ul. Kupeckého)........................................................................................1 ks
24 Krajinská (pravá strana betónová plocha pri paneláku
pred odbočkou na ul. A. Dubčeka).................................................................1 ks
25. Krajinská (prístrešok MHD pri nábehu na Krajinský most)............................................1 ks
26. Krajinská (prístrešok MHD pri nábehu na Krajinský most)............................................1 ks
27. Krajinská (pravá strana smerom von z centra,
v zeleni za odbočkou na ul. D. Tatarku).........................................................1 ks
28. Krajinská (prístrešok MHD, pravá strana smerom von z centra)....................................1 ks
29. Krajinská (prístrešok MHD, pravá strana smerom von z centra)....................................1 ks
30. Lodenica (pri chodníku na nábreží)..................................................................................1 ks
31. Nábr. I.Krasku (hotel PARK)...........................................................................................1 ks
32. Nálepkova (v poradí prvý city v smere ku Kolonádovému mostu)..................................1 ks
33. Nálepkova (v poradí druhý city v smere ku Kolonádovému mostu)................................1 ks
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34. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
35. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
36. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
37. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
38. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
39. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
40. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
41. Nám. Slobody (pred vstupom na ul.Winterovu)..............................................................1 ks
42. Nám. Slobody (pred vstupom na ul.Winterovu)..............................................................1 ks
43. Nám. SNP (pri MsÚ)........................................................................................................1 ks
44. Nitrianska (pravá strana smerom do centra, v rámci prístrešku MHD)............................1 ks
45. Nitrianska (pravá strana smerom do centra, v rámci prístrešku MHD)............................1 ks
46. Nitrianska (pravá strana smerom do centra, pri vstupe na staré trhovisko).....................1 ks
47. Nitrianska (pravá strana smerom do centra, pri vstupe na staré trhovisko).....................1 ks
48. Nitrianska (pravá strana smerom von z centra, pri pred Auparkom)...............................1 ks
49. Nitrianska (pravá strana smerom von z centra, pri pred Auparkom)...............................1 ks
50. Nitrianska (pravá strana smerom von z centra, pri pred Auparkom)...............................1 ks
51. Nitrianska (pravá strana smerom von z centra, pri pred Auparkom)...............................1 ks
52. Nitrianska (pravá strana zelený pás pred okružnou križovatkou ulíc
Krajinská/A.Dubčeka/Nitrianska).................................................................1 ks
53. Pod Párovcami (pravá strana smerom von z centra,
v blízkosti zastávky MHD pri odbočke ku spol.centru Fontána)..........1 ks
54. Pod Párovcami (pravá strana smerom von z centra,
pred odbočkou k futbalovému štadiónu)................................................1 ks
55. Pod Párovcami (pravá strana smerom do centra,
v zeleni pri parčíku za kostolom sv. Štefana).........................................1 ks
56. Pod Párovcami (prístrešok MHD, pravá strana smerom do centra).................................1 ks
57. Pod Párovcami (prístrešok MHD, pravá strana smerom do centra).................................1 ks
58. Radlinského/Sasinkova/Štúrova (pri okružnej križovatke)..............................................1 ks
59. Rekreačná (pri parkovisku pred poliklinikou)..................................................................1 ks
60. Sad A. Kmeťa (oproti kaplnke Kolonádovom moste)......................................................1 ks
61. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)..................................................................................1 ks
62. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)..................................................................................1 ks
63. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)..................................................................................1 ks
64. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)..................................................................................1 ks
65. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)..................................................................................1 ks
66. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)..................................................................................1 ks
67. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)..................................................................................1 ks
68. Staničná (pri škôlke).........................................................................................................1 ks
69. sídlisko JUH (pri schodisku zo sídliska na chodník ul. Krajinská)..................................1 ks
70. Školská (pred objektom Mestskej knižnice).....................................................................1 ks
71. Štúrova (v zeleni na okraji parčíka za telocvičňou gymnázia).........................................1 ks
72. Teplická (prístrešok MHD pri bývalom vojenskom kúpeľnom ústave)...........................1 ks
73. Teplická (v zeleni na okraji sídliska PENTAGON).........................................................1 ks
74. Winterova (pešia zóna oproti vstupu do areálu ALEXANDER CENTRUM).................1 ks
75. Winterova (pri kolonáde).................................................................................................1 ks
76. Winterova (pri kolonáde).................................................................................................1 ks
77. Winterova (pri kolonáde).................................................................................................1 ks
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78. Žilinská (pri parkovisku OD PRIOR)..............................................................................1 ks
79. Žilinská (pri NS BILLA).................................................................................................1 ks
80. Žilinská (pravá strana smerom do centra, pri odbočke k parkovisku pred letiskom)......1 ks
81. Žilinská (pravá strana smerom do centra, v úseku medzi schodiskom na sídlisko
Vodárenská a odbočkou na ul. Mojmírova)......................................................1 ks
82. Žilinská (pravá strana smerom do centra, pred odbočkou na ul. Mojmírovu).................1 ks
spolu 82ks citylightov
= 164 plôch

Citylight SLIM TOTEM scrol
(6 ks posuvných motívov + pevná plocha + 1 ks display obojstranný čas, dátum, teplota)

označenie
lokalita
počet
T Nám. Slobody ( pred vstupom na Winterovu ulicu).................................................... ....1 ks
= 6 plôch

Celkový počet prvkov.......84 (1 rotunda, 82 citylightov, 1 citylight SLIM TOTEM)
Celkový počet plôch........173

Zoznam č. 2 informačných plôch citylightov vyhradených pre potreby Mesta Piešťany
Čísla citylightov v zátvorke sú totožné s číslami citylightov na zozname č. 1 prvkov
„Výhradného informačného systému mesta Piešťany“ na prenájom
Citylighty:
označenie a lokalita
počet plôch_____ _______účel využitia______________
1. A. Dubčeka (MsKs)..................2 plochy
plocha... určená pre výlučnú propagáciu MsKs
plocha... určená pre výlučnú propagáciu MsKs
2. A. Hlinku (pri fontáne v blízkosti autob. stanice)
...................................................1 plocha západná....................................mapa
3. A. Hlinku (prvý prístrešok MHD od autob. stanice,
pravá strana v smere do centra)..1 plocha východná...........ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
5. A. Hlinku (v zelenom páse pri miestnej komunikácii,
úsek od svetelnej križovatky s ul. Žilinskou po OD PRIOR,
pravá strana v smere do centra)......2 plochy
plocha....................................mapa
plocha............................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
8. A. Trajan (odbočka na parkovisko KAUFLAND
v poradí druhý citylight smerom do sídliska)
......................................................1 východná plocha.........ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
9. A. Trajan (prístrešok MHD)..........2 plochy
plocha vonkajšia........................mapa
plocha vnútorná ............spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
11. Beethovenova (pri vstupe do výstavnej siete
Kultúrno spoločenského centra).......1 plocha východná ...........spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
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počet plôch
účel využitia
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12. Beethovenova (pri vstupe do kina Kultúrno spoločenského centra)
......................................................2 plochy
plocha... určená pre výlučnú propagáciu kina /MsKs/
plocha... určená pre výlučnú propagáciu kina /MsKs/
13. Beethovenova (pri vstupe do kina Kultúrno spoločenského centra)................................1 ks
......................................................2 plochy
plocha... určená pre výlučnú propagáciu kina MsKs
plocha... určená pre výlučnú propagáciu kina MsKs
14. Dopravná (v rámci prístrešku MHD pri železn. stanici)
......................................................1 plocha južná................................................mapa

15. Dopravná (v rámci prístrešku MHD pri železn. stanici)
.....................................................1 plocha severná...................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
17. E. Belluša (prístrešok MHD).......1 plocha západná..................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
18. E. Belluša (prístrešok MHD).......1 plocha východná............ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
20. Hlboká (zastávka MHD, pravá strana v smere do centra)
.....................................................1 plocha južná...............................................mapa
21. Krajinská (prístrešok MHD,
pravá strana smerom do centra pri sídlisku JUH)
....................................................1 plocha východná.............ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
25. Krajinská (prístrešok MHD pri nábehu na Krajinský most)
....................................................1 plocha východná...............spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
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Citylighty:
označenie a lokalita
počet plôch
účel využitia
.
26. Krajinská (prístrešok MHD pri nábehu na Krajinský most)
....................................................1 plocha západná................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta

28. Krajinská (prístrešok MHD, pravá strana smerom von z centra)
....................................................1 plocha východná...............spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)

29. Krajinská (prístrešok MHD, pravá strana smerom von z centra)
....................................................1 plocha západná................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta

30. Lodenica (pri chodníku na nábreží)
.....................................................2 plochy
plocha južná....................................mapa
plocha severná.................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)

32. Nálepkova (v poradí prvý city v smere ku Kolonádovému mostu)
.....................................................2 plochy
plocha...........................................mapa
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta

36. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)
.....................................................2 plochy
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
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Citylighty:
označenie a lokalita
počet plôch
účel využitia
.
37. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)
.....................................................2 plochy
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta

38. Nám. Slobody (pri vstupe od ul. Rázusovej)....................................................................1 ks
.....................................................2 plochy
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
plocha.............................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
43. Nám. SNP (pri MsÚ)
.....................................................2 plochy
plocha...........................................mapa
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
45. Nitrianska (pravá strana smerom do centra, v rámci prístrešku MHD)
.....................................................1 plocha severná.................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)

55. Pod Párovcami (pravá strana smerom do centra,
v zeleni pri parčíku za kostolom sv. Štefana)
.....................................................1 plocha južná....................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
56. Pod Párovcami (prístrešok MHD, pravá strana smerom do centra)
....................................................1 plocha južná....................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
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Citylighty:
označenie a lokalita
počet plôch
účel využitia
.
57. Pod Párovcami (prístrešok MHD, pravá strana smerom do centra)
.....................................................1 plocha severná.................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
59. Rekreačná (pri parkovisku pred poliklinikou)
.....................................................1 plocha južná....................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
60. Sad A. Kmeťa (oproti kaplnke Kolonádovom moste)......................................................1 ks
.....................................................2 plochy
plocha...............................................mapa
plocha...............................................mapa

65. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)
.....................................................2 plochy
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta

67. Sad A. Kmeťa (pri vile ASTORIA)
.................................................2 plochy
plocha západná (vnútorná)....spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
plocha východná ..................propagácia PIC /MsK/

69. sídlisko JUH (pri schodisku zo sídliska na chodník ul. Krajinská)
.....................................................2 plochy
plocha........................................................mapa
plocha...................................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)
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Citylighty:
označenie a lokalita
počet plôch
účel využitia
70. Školská (pred objektom Mestskej knižnice)
......................................................2 plochy
plocha... určená pre výlučnú propagáciu MsK
plocha... určená pre výlučnú propagáciu MsK

.

72. Teplická (prístrešok MHD pri bývalom vojenskom kúpeľnom ústave)
.....................................................2 plochy
plocha.............................ostatná propagácia kultúrnych,
športových a spoločenských
aktivít s participáciou mesta
plocha.............................spoločná propagácia Mesta
Piešťany + MsK + MsKs
(jeden spoločný plagát akcií)

74. Winterova (pešia zóna oproti vstupu do areálu ALEXANDER CENTRUM)
......................................................1 plocha juhozápadná.........určená pre výlučnú
propagáciu PIC /MsK/
75. Winterova (pri kolonáde)
.....................................................1 plocha severná........................................mapa
80. Žilinská (pravá strana smerom do centra, pri odbočke k parkovisku pred letiskom)
.....................................................1 plocha južná...........................................mapa

Celkový počet plôch vyhradených pre potreby Mesta Piešťany.............56, z toho:
● 13 plôch s mapami
● 43 plôch pre – MsKs, MsK a aktivity s participáciou Mesta Piešťany

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

